
VECHTKRONIEK PAGINA 15 

PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS IN LOENEN 

Scholen met de Bijbel 
Elk dorp in onze gemeente had vroeger één 
school. Tot in de negentiende eeuw ging men 
uit van het principe van de gemengde school. 
Daar werd onderwijs gegeven aan kinderen 
vanuit verschillende geloofsrichtingen. De 
leerlingen werden opgeleid tot „alle maat
schappelijke en christelijke deugden". 
Het godsdienstonderwijs werd overgelaten aan 
de kerkelijke gemeente, waartoe de kinderen 
behoorden. In de dorpskernen in de gemeente 
Loenen was dat voor de meeste leerlingen de 
hervormde gemeente. Alle kinderen van het 
dorp gingen dus naar dezelfde school. 
In de loop van de negentiende eeuw kwam 
hier verandering in. Bij rooms-katholieken en 
gereformeerden ontstond ontevredenheid over 
de ontwikkelingen op de gemengde scholen. 
Gereformeerden klaagden over verandering 
van het godsdienstige karakter van die scholen 
onder invloed van de in de Nederlandse Her
vormde Kerk opkomende ethische en moder
ne richtingen. Rooms-katholieken klaagden 
over het toenemende godsdienstloos onderwijs 
op de scholen. 

Onderwijsvrijheid 
De grondwet van 1848, grotendeels het werk 
van j .R. Thorbecke (1798-1872), bracht vrij
heid van (het geven van) onderwijs. De over
heid bleef zorgen voor het publieke onderwijs, 
maar het bijzonder onderwijs werd niet meer 
uitgesloten. Dit grondrecht werd nader uitge
werkt in de schoolwet van 1857 (ministerie-
Van der Brugghen). De overheid kwam de 
besturen van bijzondere scholen toen nog op 
geen enkele wijze financieel tegemoet. Boven
dien stelde de wet zulke eisen aan het oprich
ten en inrichten van scholen, dat het heel 
moeilijk was om bijzondere scholen te stich
ten. 

Voorstanders van bijzonder onderwijs hadden 
grote bezwaren tegen de schoolwet van 1857, 
ook om principiële redenen. Want de bepaling 
dat niemand door het onderwijs in zijn gods
dienstige overtuiging gekwetst mocht worden, 

eiste in feite dat er neutraal onderwijs zou wor
den gegeven. 

Het aantal protestants-christelijke scholen 
groeide vooral sinds de oprichting van een 
tweetal landelijke verenigingen: in 1860 de 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Onder
wijs en in 1868 de Vereniging voor Gerefor
meerd Schoolonderwijs. Na de Tweede 
Wereldoorlog fuseerden beide met de in 1890 
opgerichte Vereniging voor Christelijk Volks
onderwijs tot één landelijke vereniging voor 
protestants-christelijk onderwijs. 

Anti-revolutionairen 

Belangrijke invloed op de groei van prote
stants-christelijke scholen had ook de anti
revolutionaire stroming in de politiek. De acti
viteiten van deze stroming, onder meer op het 
terrein van het christelijk onderwijs, liepen in 
1879 uit op de oprichting van de Anti-Revolu-
tionaire Partij als eerste landelijke politieke 
partij in Nederland. Leidende personen in 
deze politieke stroming waren G. Groen van 
Prinsterer (1801-1876) en A. Kuyper (1837-
1920). 

Abraham Kuyper, predikant, journalist en 
politicus, hield in 1869 de openingsrede voor 
de Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs (Het Beroep op het Volksgeweten). 
Hij noemde de bevoordeling van de openbare 
school in tegenspraak met het volkskarakter. 
Kuyper wilde de feitelijke religieuze verschei
denheid binnen het volk aanvaard zien. Hij 
stelde dat de openbare school in strijd is met 
de liefde voor de godsdienst, dat de gemengde 
school gewetens dwingt en families iets biedt 
wat ze niet wensen voor hun kinderen. De 
schoolwet van 1857 legde in handen van de 
staat, wat de burgerij zelf zou kunnen doen. 
Deze kritiek liep uit op het aannemen van een 
motie. Daarin werd de omschrijving in de 
schoolwet van 1857 dat het openbaar onder
wijs opleidt tot alle „christelijke en maatschap
pelijke deugden", onjuist genoemd. Het 
woord 'christelijk' zou hieruit geschrapt moe-
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ten worden. Door deze vergadering kreeg de 
strijd voor het bijzonder onderwijs een 
behoorlijke impuls. 

De onderwijskwestie was een belangrijk strijd
punt in de aanzet tot een politiek program 
(1871) voor de anti-revolutionaire stroming in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit 
punt werd als volgt omschreven: „handhaving 
van gewetensvrijheid bij het volksonderwijs". 
Groen van Prinsterer en Kuyper bedoelden 
hier heel concreet mee dat artikel 194 van de 
grondwet moest worden herzien; de vrije (bij
zondere) school moest regel worden en de 
overheidsschool (het openbaar onderwijs) aan
vulling. 

De acties van de orthodoxe protestanten tegen 
de schoolwet-Van der Brugghen werden geka
naliseerd door de oprichting van het Anti-
Schoolwerverbond met vele plaatselijke afde
lingen. Deze afdelingen werden in 1879 
omgezet tot kiesverenigingen van de landelijke 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP). 

Subsidie 
In 1878 werd een nieuw ontwerp-schoolwet 
(ministerie-Kappeyne van de Coppello) aan de 
volksvertegenwoordiging voorgelegd. Dit libe
rale wetsontwerp bracht belangrijke verbete
ringen in de bouw en inrichting van scholen 
en in de positie van de onderwijzer. Maar sub
sidie voor het bijzonder onderwijs werd 
opnieuw geweigerd. Vooral in kringen van 
anti-revolutionairen was de verontwaardiging 
groot. Door de nieuwe bepalingen dreigde het 
onderwijs dusdanig duurder te worden, dat de 
exploitatie van bijzondere scholen in gevaar 
kwam. 

Onder leiding van hun voorman Abraham 
Kuyper zetten de voorstanders van het christe
lijk onderwijs een handtekeningenactie op 
touw om koning Willem III over te halen de 
wet van 1878 niet te ondertekenen. Dit Volks-
petitionnement leidde echter niet tot het 
gewenste resultaat. 

Van belang is dat ook in Loenen, Nigtevecht 
en Vreeland diverse personen het petitionne-
ment onderrekenden. Veel van deze onderte
kenaars komen we jaren later tegen als oprich
ters van de gereformeerde kerken. Het spreekt 
vanzelf dat zij ook snel het oprichten van een 
bijzondere school ter hand namen. 

Kuyper was niet alleen in de schoolstrijd de 
leidende figuur maar ook in de kerkelijke 
strijd binnen de Nederlandse Hervormde 
Kerk. De strijd was erop gericht om de kerk 
van binnenuit in orthodoxe zin te hervormen. 
De acties van Kuyper en de zijnen leidden in 
1886 echrer tot afsplitsingen van groepen 
mensen, die in hun woonplaatsen gerefor
meerde kerken oprichtten. Deze scheuring in 
de Nederlandse Hervormde Kerk staat bekend 
als de Doleantie. 

Gereformeerd 
Ook in Nigtevecht, Loenen en Vreeland ont
stonden gereformeerde kerken: in Nigtevecht 
op 26 maart 1888, in Loenen op 4 februari 
1891 en in Vreeland op 11 maart 1891. De 
kerkenraden van die kerken ijverden vrijwel 
vanaf het begin voor de oprichting van bijzon
dere scholen. 

De huidige drie protestants-christelijke basis
scholen in de gemeente Loenen komen alle 
drie voort uit de hierboven geschetste traditie. 
Gelet op hun ontstaansgechiedenis is het 
begrijpelijk dat deze scholen aanvankelijk een 
gereformeerd karakter droegen en bevolkt wer
den door kinderen van gereformeerde ouders. 
De kerkenlijke afscheidingsbeweging in het 
laatste kwart van de vorige eeuw (de Dolean
tie) veroorzaakte lange tijd een grore kloof tus
sen hervormden en gereformeerden. Maar na 
enkele decennia zochten beide groepen meer 
toenadering tot elkaar, het eerst op het gebied 
van het lager onderwijs. De schoolbesturen 
kwamen in handen van hervormden en gere
formeerden samen. De scholen kregen in de 
loop der tijd steeds meer een algemeen prore-
stants-christelijk karakter. 

Nigtevecht 
De schoolvereniging 'Onze Hulp is in de 
Here' te Nigtevecht is in 1890 opgericht. De 
eerste vergadering van het bestuur vond plaats 
op 18 september onder voorzitterschap van 
A.E Welman. Secretaris was J.H. Visse. De 
andere bestuursleden waren: A. van den Bijl, 
G van Dijk, W.G. Hulsman, P.H. Kersbergen 
en C. Randeraad. 

De kerkenraad van de gereformeerde kerk had 
in de weken daarvoor al enig voorwerk ver
richt. Hij had de statuten opgesteld en een 
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advertentie voor een hoofdonderwijzer 
geplaatst in de Standaard, het dagblad waarvan 
dr. A. Kuyper hoofdredacteur was. Het 
bestuur kon derhalve in zijn eerste vergadering 
direct van start gaan. 

Het salaris van de hoofdonderwijzer werd vast
gesteld op 700 gulden per jaar met vrije 
woning. Voor dat salaris moest hij ook voorle
zer in de kerk zijn . Vele sollicitanten meldden 
zich. De selectie leidde tot het aanstellen van 
R. Faber te Breukelen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 
oktober vond inschrijving van leerlingen 
plaats: er werden 29 kinderen opgegeven, 
waarvan één beneden de zes jaar en drie boven 
de twaalf jaar. Een schoolgebouw was er nog 
niet; de gereformeerde kerk werd tevens 
gebruikt als school. De opening van de school 
vond plaats op dinsdag 3 december 1890 om 
halfzeven. Dr. G. van Goor, gereformeerd pre
dikant te Bunschoten, hield de openingsrede. 
Het aantal leerlingen nam in het eerste jaar 
behoorlijk toe. Tijdens de algemene jaarverga
dering op 8 december 1891 kon de voorzitter 
meedelen, dat veertig leerlingen onderwijs 
ontvingen op de dagschool, ruim twintig leer
lingen onderwijs volgden in nuttige handwer
ken en tien leerlingen de avondschool bezoch
ten. 

Voor al dit onderwijs moesten de ouders zelf 
de kosten betalen. Het bestuur had wel pogin
gen in het werk gesteld om subsidie te ontvan
gen, maar dat was nog niet gelukt. In 1892 
ontving het bestuur bericht dat het rijk 250 
gulden per jaar zal bijdragen. De diaconie van 
de kerk zegde een bedrag van 25 gulden per 
jaar toe. Het resterende bedrag (geschat op 
ongeveer 800 gulden per jaar) moest door de 
ouders via schoolgelden en vrijwillige bijdra
gen bijeen worden gebracht. 

Nieuwe school 
Het kerkgebouw te Nigtevecht voldeed na ver
loop van jaren steeds minder. Bovendien stelde 
de wetgever steeds hogere eisen aan de inrich
ting van een school. Daardoor ontstond 
behoefte aan een nieuw schoolgebouw. 
Overleg met de kerkenraad leidde tot een 
oplossing; op 12 december 1901 bood de ker
kenraad aan het schoolbestuur het stuk grond 
naast de kerk gratis aan. Op diezelfde datum 

besloot het bestuur een school voor zestig leer
lingen te laten bouwen. De belangrijkste 
opdracht was om het benodigde bedrag bijeen 
te verzamelen. Dat lukte in vrij korte tijd; op 
23 april 1903 kon de eerste steen worden 
gelegd door W.G. Hulsman, voorzitter van het 
bestuur. De plechtige opening vond plaats op 
1 september 1903. 

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging 
op 23 november 1909, hield het hoofd der 
school, de heer R. Faber, een referaat over de 
neutraliteit van de openbare school. Uit het
geen daarover is genotuleerd blijkt dat in die 
tijd de tegenstellingen tussen voorstanders van 
openbaar en bijzonder onderwijs nog zeer 
scherp waren. Volgens de notulen van die jaar
vergadering bracht Faber onder meer het vol
gende naar voren: „De geschiedenis des Vader
lands kan en mag niet geleerd worden zonder 
over de schepper en regeerder van hetzelven te 
spreken. Zingen en bidden kunnen niet neu
traal zijn. Eerlijkheid kan pas geleerd worden 
als men weet dat er ook oneerlijkheid bestaat. 
Op de openbare school mag de wortel van dit 
kwaad niet genoemd worden, omdat men dan 
de neutraliteit schendt. Een school die neu
traal onderwijs wil geven kan niet anders dan 
leugens leren." 

Faber noemde de openbare school een „sec-
tenschool". 

Aantal leerlingen 
Met het aantal leerlingen bleef het niet zo goed 
gaan als in het begin. In 1909 bezochten 28 
leerlingen de school. In de jaren daarna steeg 
het aantal leerlingen weer tot 43 (1915). Toen 
het aantal van ongeveer dertig was bereikt, kon 
naast de hoofdonderwijzer een onderwijzeres 
worden aangesteld. De financiële toestand 
bleef moeilijk, omdat ouders en belangstellen
den tot omstreeks 1921 zelf een groot deel van 
de kosten moesten opbrengen. 
Bij aanvaarding van de Lager onderwijswet-
1920 werd de financiële gelijkstelling van het 
openbaar en bijzonder onderwijs een feit. De 
christelijke school deelde vanaf 1922 op 
dezelfde wijze in de rijkssubsidie als de open
bare school. 

Op 8 december 1915 werd het 25-jarig 
bestaan van de school gevierd. De kinderen 
kregen die dag vrijaf. „Zij werden in de mid-
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De openbare lagere school te 

Nigtevecht, circa 1900, vanaf 

1928 een tijd lang in gebruik 

als christelijke lagere school. 

daguren feestelijk onthaald op chocolade en 
broodjes. Bovendien zijn zij aangenaam bezig 
gehouden met kinderspelen, waarbij ook 
belooningsprijsjes beschikbaar gesteld werden. 
De avond werd besteed aan een bijeenkomst 
met oud-leerlingen, ouders en belangstellen
den." 

Moeilijkheden 
In een terugblik over de eerste periode van de 
school, vermelden de notulen van het bestuur, 
dat de school nogal wat moeilijkheden heeft 
doorgemaakt. Tekorten in de kas en daling van 
het aantal leerlingen waardoor de school 
gevaar liep onder de grens van 25 te zakken en 
daardoor de rijkssubsidie te verliezen. 
Eén van de oorzaken van het teruglopen van 
het aantal leerlingen was de tegenwerking van 
de hervormde predikant die al zijn gezag en 
invloed aanwendde om de kinderen van de 
gereformeerde school af te houden, „wat hem 
echter bij eenigen niet heeft mogen gelukken". 
Mede door aanvulling met enkele leerlingen 
van buiten de gemeente kon het wegvallen van 
de rijkssubsidie worden voorkomen. 
In 1923 kwam van de kant van de nieuwe her
vormde predikant het voorstel om met het oog 
op het aanstaande vertrek van het hoofd van 
de openbare school de beide scholen ineen te 
doen smelten. Zover is het niet gekomen. Wel 

zijn de statuten en het huishoudelijk regle
ment zodanig veranderd dat de school een 
christelijk nationale school werd, dus voor kin
deren van hervormde en gereformeerde ouders 
samen. 

De samenwerking tussen hervormden en gere
formeerden had tot gevolg dat het aantal leer
lingen steeg tot AG. En de groei ging nog door 
ten koste van het aantal leerlingen op de open
bare school. De christelijke school werd daar
door al gauw te klein, terwijl de openbare 
school te groot werd. 

Na moeizaam overleg met het gemeentebe
stuur werd in 1928 besloten de beide scholen 
van gebouw te laten ruilen. De school bij de 
dorpspomp werd toen de christelijke school. 
De leerlingen van de openbare school kwamen 
in de school naast de gereformeerde kerk. Het 
zal duidelijk zijn dat deze ruiling heel wat voe
ten in de aarde heeft gehad. 

Nieuwe school 
Ondertussen bleef de school groeien. Telkens 
moest een oplossing gevonden worden voor 
uitbreiding van de school. In de jaren vijftig 
werd zelfs de consistorie van de gereformeerde 
kerk als klaslokaal gebruikt. Er moest een 
nieuw schoolgebouw komen. 
Na veel voorbereidend werk door het bestuur 
kon op 22 januari 1962 de eerste paal geslagen 
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worden. De nieuwe school onder de naam 
'Flambouw' kon tegen het einde van dat jaar 
in gebruik worden genomen. Na die tijd kwa
men de onderwijsvernieuwingen. De samenle
ving veranderde en daardoor ook de school. 
Onder de veelgeroemde leiding van de heren 
J. van der Linden en A. Letteboer is de school 
een eigentijdse christelijke basisschool ge
worden. 

Loenen en Vreeland 
De kerkenraden van de gereformeerde kerken 
van Loenen en Vreeland vormden een combi
natie voor het beroepen van een predikant. 
De eerste predikant was ds. W. Maan (1848-
1938), een warm voorstander van het christe
lijk onderwijs. Maan stimuleerde de oprich
ting van een gezamenlijke school met de 
bijbel. Op 6 december 1894 besloten mensen 
uit Loenen en Vreeland een schoolvereniging 
te stichten met als doelstelling een school op 
gereformeerde grondslag op te richten. Het 
bestuur werd samengesteld uit zeven leden. 
Uiteraard werd ds. W. Maan voorzitter. Daar
naast zijn drie bestuursleden uit Loenen en 
drie uit Vreeland in het bestuur gekozen. Loe
nen leverde de bestuursleden K.E. Steenhui

zen, H. van Heteren en O Vogel. De bestuurs
leden H. van Emmerik, J. Pik en W. van Mast-
rigt verregenwoordigden Vreeland. Ook hier 
ging men ijverig aan de slag. Eerst moest men 
financiële middelen bij elkaar zien te krijgen, 
want van de overheid kon men in dar opzicht 
niet veel verwachten. Slechts voor een kleine 
subsidie zou men in aanmerking komen. Het 
bestuur moest zelf op pad om gelden te verza
melen, voornamelijk van de leden van de ver
eniging, dat wil zeggen ouders en belangstel
lenden. Men besloot zelfs om elke vergadering 
van het bestuur een collecte voor de school te 
houden. Toen een aanvangskapitaal bij elkaar 
gesprokkeld was plaatste het bestuur een 
advertentie voor een hoofdonderwijzer in De 
Standaard. Uit de 95 sollicitanten werd L. 
Jaarsma te Leeuwarden benoemd tot hoofd der 
school. Inmiddels had het bestuur het kerkge
bouw van de gereformeerde kerk van Loenen, 
staande en gelegen op Oud-Over (thans het 
pand Oud Over nummer 80), gehuurd om 
in de week te gebruiken als schoolgebouw. 

Op 1 mei 1895 kon de nieuwe school met de 
bijbel feestelijk geopend worden met 28 leerlin
gen: vijftien uit Vreeland en dertien uit Loenen. 

^^^~,,,,.:^^^MZZ»..~:§> 

Loenen had sinds 1862 al 
een christelijke school, 
namelijk de Christelijke 
Bewaar-, Handwerk- en 
Zondagsschool van de 
onderwijzer-evangelist J.H. 
Ligtvoet, gevestigd in de 
Gruttersteeg (thans het 
pand Grutterstraat 7). In 
1876 telde de school die 
uitging van de Vereniging 
ter Verbreiding der Waar
heid te Amsterdam, onge
veer honderd leerlingen. 
Tussen 1891 en 1897 daalde 
het aantal leerlingen van 88 
naar achttien. Juist in deze 
periode maakte de kerken-
raad van de in 1891 
opgerichte Gereformeerde 
Kerk plannen rot oprichring 
van een 'School met den 
Bijbel'. Er zijn in 1894 wel 
contacten geweest tussen de 
oprichters van de school 
met de bijbel en meester 
J.H. Ligrvoet, maar tot 
samenwerking is het niet 
gekomen. 

De school in de Grutter
steeg is in 1897 opgeheven. 

Een schoolklas uit 1903 van 

de christelijke school op Oud 

Over (huidig adres Oud 

Over 80, thans in gebruik als 

woonhuis). De school was 

gevestigd in de Gereformeerde 

kerk. In 1913 is de school 

verplaatst naar het dorp 

Loenen (Rijksstraatweg). 
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Leerlingen en onderwijzend 

personeel van de christelijke 

lagere school te Loenen bij het 

40-jarig bestaan in 1935. 

In de loop der jaren ontstond in Vreeland 
steeds meer behoefte aan een eigen christelijke 
school. Een plaatselijk comité, bestaande uit 
de heren P.J. Dam (voorzitter), C A . Griffioen. 
C A . Lion Cachet, C. van der Lee en H. van 
Royen, begon in 1909 plannen te maken. Dit 
leidde op 15 juli 1910 tot oprichting van de 
christelijke school in Vreeland (zie pagina 22). 

Loenen 
Het kerkgebouw op Oud Over voldeed steeds 
minder als schoolgebouw. Toen de eisen voor 
schoolgebouwen werden aangescherpt, moest 
het schoolbestuur serieus plannen gaan maken 
voor de bouw van een nieuwe school. Vanaf 
1911 heeft men daarvoor geijverd. In septem-
bet 1913 vond de feestelijke opening plaats 
van het nieuwe schoolgebouw aan de Rijks
straatweg, waar sinds die tijd de christelijke 
school is gevestigd. Bij het 25-jarig bestaan 
kreeg de school de naam: Eben-Haëzer (Tot 
hiertoe heeft de Heet ons geholpen). 

Bij de heropening van de grondig verbouwde 
school op 5 april 1974 ontving het gebouw 
een nieuwe naam: 't Fundament. De nieuwe 
naam heeft een tweeledige betekenis: bestuur, 
ouders en personeel werken vanuit het funda
ment de bijbel en de school legt het funda
ment voor verdere studie en werk. Uit de 
geschiedenis van deze school willen wij nog 
enkele feiten vermelden. 

Door de schoolstichting in Vreeland daalde 
het aantal leerlingen aan de school in Loenen. 
Dit bracht het bestuur tot de vraag „of het 
niet wenschelijk is bij de Kerkeraad der Her
vormde Gemeente meer om steun voor de 
Christelijke School aan te dringen". Er werd 
zelfs een commissie ingesteld die de belangen 
van de school bij de hervormde kerkenraad 
moest bepleiten. Evenals in Nigtevecht zien we 
ook hier toenadering tussen gereformeerden 
en hervormden. Langzamerhand traden her
vormden toe als lid van de vereniging en dus 
ook als lid van het bestuur. 

I*Sà*£ 
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De verhouding tussen beide groepen lag in de 
jaren twintig nog wel erg gevoelig. Een zorg
vuldig opgesteld rooster van aftreden moest 
voorkomen dat het evenwicht zou worden ver
stoord. De school werd langzamerhand een 
echte protestants-christelijke school. Dit pro
ces kan als voltooid worden beschouwd in 
1935 toen de hervormde J. van Schie als hoofd 
der school werd benoemd. Vooral in zijn tijd 
steeg het aantal leerlingen flink: van 52 kinde
ren in 1935 naar honderd leerlingen in 1940. 
Ook in latere jaren bleef het aantal leerlingen 
stijgen: 160 in het jaar 1956. 

Nieuwbouw 
De toename van het aantal leerlingen maakte 
uitbreiding van het schoolgebouw noodzake
lijk. Voortdurend vond er verbouwing en 
nieuwbouw plaats. De ene keer moest een 
noodlokaal worden bijgebouwd, de andere 
keer werd een schoollokaal bijgebouwd. 
In 1956 werd in de nieuwe wijk Hoefijzer de 
kleuterschool gebouwd (het huidige Gemuda). 
De meest ingrijpende verbouwing vond plaats 
in 1973/1974, toen ook de woning van het 
schoolhoofd bij de school is getrokken. 

Vernieuwingen 
De grote veranderingen op onderwijsgebied 
kwamen eigenlijk pas op het einde van de 
periode Van Schie, na het aantreden van R.L. 
van der Scheer in 1967. 

S. Griffioen omschrijft in het gedenkboek van 
de school heel kernachtig de veranderingen in 
de periode 1946 tot 1967: ,,De opvolger van 
meester Van Schie treedt aan in een tijd, waar
in de oude overzichtelijke manier van beheer 
en bestuur snel plaats maakt voor vormen die 
heel wat ingewikkelder zijn: nieuwe wetge
ving, nieuwe regels. Vergelijk eens de manier 
waarop meester Van Schie in 1948 de admini
stratie deed, met wat zijn opvolger in 1968 aan 
formulieren moet invullen! Het onderwijzend 
personeel gaat zich ook anders zien. In deze 
periode is het nog de hoofdmeester die zijn 
stempel op de school zet: de school van mees
ter Van Schie. In de periode van zijn opvolger 
treedt men collectief naar buiten als 'het 
team'." 

De jaren zeventig en tachtig kenmerkten zich 
vooral door vernieuwingen op het gebied van 

bestuur en onderwijs: instelling van de ouder-
commissie (later ouderraad) en de medezeg
genschapsraad, invoering van het schoolwerk
plan en de integratie van kleuter- en lager 
onderwijs tot het basisonderwijs. Het school
werkplan was toen niet meer een zaak van het 
schoolhoofd, maar van het hele team. Op 
allerlei tetreinen is er inspraak gekomen. 
Schooldirectie en leerkrachten moeten sinds
dien veel overleg voeren, met elkaar en met 
bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad. 
Daardoor wordt er veel vergaderd, niet altijd 
tot vteugde van iedereen. In 1987 deed de 
automatisering zijn intrede. Nadat een 'com-
putercommissie' een verkennend onderzoekje 
had gedaan, werd besloten tot deelname aan 
een regionaal computerplan. 
Deze bijdrage eindigen we met woorden van 
de huidige directeur van de school, Cok van 
Schaik, die zijn bijdrage aan het herdenkings-
boek als volgt besloot: „Een school maak je 
met elkaar. Kinderen, leerkrachten en ouders. 
Als de samenleving verandert, verandert ook 
de school. Wat gebleven is, is de inspiratie van 
waaruit onderwijs gegeven en gemaakt wordt. 
Al zijn de woorden anders, Het Verhaal blijft 
hetzelfde." 

Kees de Kruijtet 
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